
 

 

बलुिङटार गाउँपालिका 

स्थालिय राजपत्र 

खण्डः १                  संखयाः २             लिल ः २०७७/१२/१८ 

 

भाग-२ 

बलुिङटार गाउँपालिका 
बलुिङटार गाउँ काययपालिकाको बैठक संचािि सम्बन्धी काययविलध - 2074 

 
1. प्रस् ाििा:  

 बलुिङटार गाउँ काययपालिका (काययसम्पादि) लियिाििी, २०७४ को लियि……….. बिोजजि …………….. गाउँ 
काययपालिकाको बैठक संचाििको िालग यो काययविलध स्िीकृ  गरी जारी गररएको छ ।  
 

2. पररभाषा: 
विषय िा प्रसंगिे अको अथय ििागेिा यस काययविलधिा,- 

(क) “लियिाििी” भन्नािे गाउँको काययसम्पादि लियिाििीिाई सम्झि ुपदयछ । 
(ख) “िडा अध्यक्ष” भन्नािे गाउँको िडाध्यक्ष सम्झि ुपदयछ । 
(ग) “सदस्य” भन्नािे गाउँको िडा सदस्य सम्झि ुपदयछ । 
(घ) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको बैठकको अध्यक्ष ा गिे व्यजििाई सम्झि ुपदयछ । 
(च) “िगरपालिका” भन्नािे िगरपालिका, उप-िहािगरपालिका र िहािगरपालिका सिे िाई सम्झि ुपदयछ 

। 
(छ) “काययपालिका” भन्नािे गाउँपालिकाको काययपालिका सम्झि ुपदयछ । 



(ज) “िडा सलिल ” भन्नािे गाउँपालिकाको िडा सलिल  सम्झि ुपदयछ । 
 
 
 

3. िडा सलिल को िैठक: 
३.१  िडा सलिल को बैठक कम् ीिा िवहिाको एक पटक बस्िेछ ।  र िवहिािा  ीि पटक भन्दा 

बढी बैठक बसेको भत्ता पाइि ेछैि । 
३.२  िडा सलिल को बैठककको अध्यक्ष ा िडाध्यक्षिे गिेछ र लिजको अिपुजस्थल िा बैठकिा उपजस्थ  

जेष्ठ सदस्यिे िडा सलि को बैठकको अध्यक्ष ा गिेछ । 
3.3  िडा सलिल को बैठक िडा अध्यक्षको लिदेशििा िडा सजचििे बोिाउिछे । 

 
4. बैठक बस्ि ेस्थाि र सिय 

४.१  िडा सलिल को बैठक िडा सलिल को कायायियिा बस्िछे । 
४.२  िडा सलि को बैठकका िालग सूचिा गदाय बैठक बस्ि ेलिल , सिय र स्थाि खिुाइ पठाउि ुपिेछ 

।  
४.3 यसरी सूचिा गदाय बैठक बस्िे सियभन्दा  ीि ददि अगािै उपिब्ध गराउि ुपिेछ । 

५. छिफिको विषय 
५.1  िडा सलिल को बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररिे लबषय स्पष्ट रुपिे वकटाि गरी बैठक 

बस्िे लिल  भन्दा सािान्य या २४ घण्टा अगािै िडा सजचििे सिै सदस्यिाई उपिब्ध गराउि ु
पिेछ । 

५.2  िडा अध्यक्षको लिदेशििा िडा सजचििे िडा सलिल को बैठकको काययक्रि लिजख  रुपिा  यार 
गिेछ । प्रस् ाि सम्बन्धी खाका अिसूुची-१ र २ बिोजजि हिुेछ । 

६. उपजस्थल  
6.1  बैठकिा उपजस्थ  प्रत्येक सदस्यिे उपजस्थल  पजुस् कािा आफ्िो िाि र बजुझिे गरी दस् ख  

गिुयपिेछ । 
6.2  िडा सजचििे िडा सलिल को बैठकिा सजचिको रुपिा उपजस्थल  पजुस् कािा उपजस्थल  जिाई 

दस् ख  गिुयपिेछ । 
 
7. बैठक संचािि प्रवक्रया 

7.1  बैठककिाई सवु्यिजस्थ  गिे काि बैठकको अध्यक्ष ा गिे व्यजिको हिुेछ । 
7.2  अध्यक्षको आसिको सम्िाि र आदर गिुय िडा सलिल का प्रत्येक सदस्यको क यव्य हिुेछ । 
7.3  बैठकको छिफि विषयसूचीका आधारिा बैठकको अध्यक्ष ा गिे व्यजििे  ोके बिोजजि हिुेछ 

। 
7.4  बैठकको छिफििा भाग लिि ेसदस्यिे बोल्ि ेपािो  था बोल्ि पाउिे सियको अिलध बैठकको 

अध्यक्ष ा गिे व्यजििे लिधायरण गरे बिोजजि हिुेछ । 



7.5  एक जिा सदस्यिे बोलिरहेको सियिा अको कुिै सदस्यिे बीचिा कुरा काट्ि ुहुँदैि । 
 

8. लिणयय सम्बन्धी व्यिस्था 
8.1  प्रस् ाि िालथ बोल्िे क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्ष ा गिे व्यजििे सो प्रस् ाि लिणययको 

िालग प्रस्  ु गिेछ । 
8.2  बैठकको लिणयय सािान्य या सियसम्िल को आधारिा हिुेछ । ि  विभाजि हिुे अिस्थािा 

अध्यक्ष ा गिे व्यजि सवह   ीि जिा सदस्यको बहिु िे गरेको लिणयय बैठकको लिणयय िालििेछ 
।  

 
९. लिणययको अलभिेख 

9.1  िडा सजचििे बैठकिा भएको लिणययिाई लिणयय पजुस् कािा अलभिेख गरी उपजस्थ  सदस्यिाई 
सही गराइ राख्नपुिेछ । 

9.2  बैठकबाट भएको कुिै लिणययिा जचत्त िबझु्ि ेसदस्यिे लिणयय पजुस् कािा छोटकरीिा आफ्िो फरक 
ि  जगाउि सक्िेछ । 

 
10. गाउँ काययपालिकाको बैठक  

10.१ गाउँ काययपालिकाको बैठक कम् ीिा िवहिाको एक पटक बस्िेछ ।  
10.2 गाउँ काययपालिकाको बैठककको अध्यक्ष ा अध्यक्षिे गिेछ र लिजको अिपुजस्थल िा बैठकिा 

उपाध्यक्षिे काययपालिकाको बैठकको अध्यक्ष ा गिेछ । 
10.3 गाउँ काययपालिकाको बैठक अध्यक्षको लिदेशििा काययकारी अलधकृ िे बोिाउिेछ । 
 

११. बैठक बस्ि ेस्थाि र सिय 
11.१ गाउँ काययपालिकाको बैठक गाउँ काययपालिकाको कायायियिा बस्िेछ । 
11.२ गाउँ काययपालिकाको बैठकका िालग सूचिा गदाय बैठक बस्िे लिल , सिय र स्थाि खिुाइ पठाउि ु

पिेछ । 
११.3 यसरी सूचिा गदाय बैठक बस्िे सियभन्दा  ीि ददि अगािै उपिब्ध गराउि ुपिेछ । 
 

 
12. छिफिको विषय 

12.1 गाउँ काययपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररिे लबषय स्पष्ट रुपिे वकटाि गरी 
बैठक बस्िे लिल भन्दा सािान्य या २४ घण्टा अगािै काययकारी अलधकृ िे सिै सदस्यिाई 
उपिब्ध गराउि ुपिेछ । 

12.2 अध्यक्षको लिदेशििा काययकारी अलधकृ िे काययपालिकाको बैठकको काययक्रि लिजख  रुपिा 
 यार गिेछ । 

12.3 बैठकिा छिफिका पेश गिे प्रस् ाि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था काययसम्पादि लियिाििीिा  ोवकए 
बिोजजि हिुेछ । 



 
13. उपजस्थल  

13.1 बैठकिा उपजस्थ  प्रत्येक सदस्यिे उपजस्थल  पजुस् कािा आफ्िो िाि र बजुझिे गरी दस् ख  
गिुयपिेछ । 

13.2 काययकारी अलधकृ िे काययपालिकाको बैठकिा सजचिको रुपिा उपजस्थल  भई पजुस् कािा उपजस्थल  
जिाई दस् ख  गिुयपिेछ । 

 
14. बैठक संचािि प्रवक्रया 

14.1 बैठककिाई सवु्यिजस्थ  गिे काि बैठकको अध्यक्ष ा गिे व्यजिको हिुेछ । 
14.2 अध्यक्षको आसिको सम्िाि र आदर गिुय काययपालिकाका प्रत्येक सदस्यको क यव्य हिुेछ । 
14.3 बैठकको छिफि विषयसूचीका आधारिा बैठकको अध्यक्ष ा गिे व्यजििे  ोके बिोजजि हिुेछ 

। 
14.4 बैठकको छिफििा भाग लिि ेसदस्यिे बोल्ि ेपािो  था बोल्ि पाउि ेसियको अिलध बैठकको 

अध्यक्ष ा गिे व्यजििे लिधायरण गरे बिोजजि हिुेछ । 
14.5 एक जिा सदस्यिे बोलिरहेको सियिा अको कुिै सदस्यिे बीचिा कुरा काट्ि ुहुँदैि । 
 

१५. लिणयय सम्बन्धी व्यिस्था 
१५.1 प्रस् ाि िालथ बोल्िे क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्ष ा गिे व्यजििे सो प्रस् ाि लिणययको 

िालग प्रस्  ु गिेछ । 
१५.2 बैठकको लिणयय सािान्य या सियसम्िल को आधारिा हिुेछ । ि  विभाजि हिुे अिस्थािा 

अध्यक्ष ा गिे व्यजि सवह  बहिु  सदस्यको लिणयय बैठकको लिणयय िालििेछ । 
१५.३ बजेट, काययक्रि, िील   था स्थािीय  हको लियिाििी बाहेकको विषयिा १५.२  बिोजजि लिणयय 

हिु िसकेिा व्यजिग  उत्तरदावयत्ि लिजिालथ रहिे गरी गाउँ काययपालिकाको अध्यक्षिे गरेको 
लिणयय अजन् ि हिुेछ ।  

 
16. लिणययको अलभिेख 

16.1 काययकारी अलधकृ िे बैठकिा भएको लिणययिाई लिणयय पजुस् कािा अलभिेख गरी उपजस्थ  
सदस्यिाई सही गराइ राख्नपुिेछ । 

16.2 बैठकबाट भएको कुिै लिणययिा जचत्त िबझु्ि ेसदस्यिे लिणयय पजुस् कािा छोटकरीिा आफ्िो फरक 
ि  जगाउि सक्िेछ । 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउि:े 
16.2 यस काययविलध कायायन्ियििा कुिै बाधा अड्काउ परे गाउँ/िगरपालिकाको काययपालिकािे 

लिणयय गरी फुकाउि सक्िेछ । 
१८. पररिाजयि  था संशोधि: 



16.१ काययविलधिाई आिश्यक ा अिसुार गाउँपालिकाको काययपालिकािे पररिाजयि  था संशोधि 
गिय सक्िेछ ।  

 
 

cg';"rL – ! 

k|:tfjsf] 9fFrf 

-j'+b ५.2 ;+u ;DalGwt_ 

बलुिङटार ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

िििपरासी बदयघाट ससु् ा पूिय। 
  

ljifo M– ================================================ . 

 

k|:tfj k]z ug{ cWoIfaf6 :jLs[lt k|fKt ldlt M– 

!= ljifosf] ;+lIfKt Joxf]/f M– 

@= k|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/f M– 

#= k|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foM– 

$= lg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/f M– 

 

gf]6 M k|:tfj tof/ ubf{ b]xfosf s'/fx?df Wofg lbg'kg]{ 5 M– 

!= æljifosf] ;+lIfKt Joxf]/fÆ cGtu{t /xg] lja/0f M– 

 ljifoa:t'sf] k[i7e"dLdf o;af/] klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP ;f]sf] lja/0f, k|:tfljt lg0f{o 

sfof{Gjog k|s[of, ;dofjwL, sfo{If]q, sfof{Gjog ug]{ lgsfo / nfUg] cfly{s bfloTj eP ;f] 

;d]t pNn]v u/L s'g} of]hgfsf] ljifo eP ;f] af/] 5f]6s/L lja/0f pNn]v ug]{ .  

@= æk|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/fÆ cGtu{t sfo{kflnsf ;ldltx? / cGo lgsfo tyf 

ljz]if1x?n] s'g} k/fdz{ lbPsf] eP ;f] ;d]t pNn]v ug]{ . ;fy} ljifo;+u ;DalGwt gSzf, 

l8hfOg jf lrq eP ;f] ;d]t ;dfj]z ug]{ . sfg"gL k/fdz{ lnPsf] eP k|ltlnkL ;d]t ;dfa]z 

ug]{ . 

#= æk|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foÆ cGtu{t ;DalGwt ljifodf cfO{ k/]sf] 

sl7gfO{ / ;d:of, k|:tfljt lg0f{osf] cf}lrTo / cfjZostf tyf To;af6 kg{ ;Sg] k|efj ;dfj]z 

ug]{ . 



$= ælg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/fÆ cGtu{t h'g laifodf h] h:tf] lg0f{o x'g k|:tfj ul/Psf] xf] ;f]sf] :ki6 

Joxf]/f /fVg] . 

 

cg';"rL – २ 

k|:tfjsf] 9fFrf 

-j'+bf ५.2 ;+u ;DalGwt_ 

बलुिङटार ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

िििपरासी बदयघाट ससु् ा पूिय। 
  

ljifo M– ================================================ . 

 

k|:tfj k]z ug{ k|d'vaf6 :jLs[lt k|fKt ldlt M– 

 

!= ljifosf] ;+lIfKt Joxf]/f M– 

@= k|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/f M– 

#= k|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foM– 

$= lg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/f M– 

 

gf]6 M k|:tfj tof/ ubf{ b]xfosf s'/fx?df Wofg lbg'kg]{ 5 M– 

!= æljifosf] ;+lIfKt Joxf]/fÆ cGtu{t /xg] lja/0f M– 

 ljifoa:t'sf] k[i7e"dLdf o;af/] klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP ;f]sf] lja/0f, k|:tfljt lg0f{o 

sfof{Gjog k|s[of, ;dofjwL, sfo{If]q, sfof{Gjog ug]{ lgsfo / nfUg] cfly{s bfloTj eP ;f] 

;d]t pNn]v u/L s'g} of]hgfsf] ljifo eP ;f] af/] 5f]6s/L lja/0f pNn]v ug]{ .  

@= æk|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/fÆ cGtu{t sfo{kflnsf ;ldltx? / cGo lgsfo tyf 

ljz]if1x?n] s'g} k/fdz{ lbPsf] eP ;f] ;d]t pNn]v ug]{ . ;fy} ljifo;+u ;DalGwt gSzf, 

l8hfOg jf lrq eP ;f] ;d]t ;dfj]z ug]{ . sfg"gL k/fdz{ lnPsf] eP k|ltlnkL ;d]t ;dfa]z 

ug]{ . 

#= æk|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foÆ cGtu{t ;DalGwt ljifodf cfO{ k/]sf] 

sl7gfO{ / ;d:of, k|:tfljt lg0f{osf] cf}lrTo / cfjZostf tyf To;af6 kg{ ;Sg] k|efj ;dfj]z 

ug]{ . 



$= ælg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/fÆ cGtu{t h'g laifodf h] h:tf] lg0f{o x'g k|:tfj ul/Psf] xf] ;f]sf] :ki6 

Joxf]/f /fVg] . 

 

 

 

 

आज्ञािे, 

राि प्रसाद सापकोटा 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  

 


